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O sector imobiliário é um dos que mais cresce 
no país. Em conversa com o NJ a presidente da 
Associação dos Profissionais Imobiliários de 
Angola (APIMA) falou dos problemas e 
desafios que enfrentam.

Recentemente terminou mais uma edição da 
feira do imobiliário. Como é que avalia a 
realização destes eventos para o 
desentupimento do sector no país? 
Achamos que é muito importante realizarem-
se eventos desta natureza e por isso é que os 
enquadramos como uma das nossas tarefas 
centrais. É importante porque é uma altura em 
que os profissionais do ramo podem mostrar à 
sociedade que trabalho estão a desenvolver, 
que projectos têm em carteira. E os potenciais 
consumidores também têm acesso a 
informação sistematizada sobre os projectos 
imobiliários que estão em curso ou em carteira 
no país. 
Para além desta componente de exposição de 
trabalhos e projectos, há a componente de 
debates em que as pessoas directamente 
ligadas à matéria e interessados sentam:”se e 
discutem sobre os problemas que afligem os 
profissionais do sector, um aspecto 
extremamente importante. E é também uma 
forma de se demonstrar como é que a nossa 
economia está activa no sector imobiliário. 

Qual é o papel da associação no processo de 
organização e desenvolvimento do sector 
imobiliário? 
A Associação dos Profissionais Imobiliários de 
Angola (APIMA) é uma associação que abarca 
todos os profissionais que lidam com a área de 
promoção, mediação e avaliação imobiliária. 
Este tipo de associação geralmente em outros 
países são de especialidade, mas nós tínhamos 
que começar de alguma forma e em 2008, 
quando foi constituída a comissão 
dinamizadora, achou-se por bem ter uma as 
sociação lata que envolvesse todos os agentes 
do sector. 
Com o andar do tempo acredito que haverá 
especialização, mesmo porque os mediadores 
têm questões muito especificas, os promotores 
também e o mesmo para os avaliadores. 

Mas como estamos a começar a caminhar e a 
ganhar alguma experiência achamos que 
podemos estar todos na mesma associação, 
tentando mexer um pouco com as questões 
mais candentes e que os profissionais 
identificam como problemáticas. 

Quais são estas questões? 
Tem haver com a necessidade de 
regulamentação do sector. O mercado 
imobiliário é um dos sectores que até há bem 
pouco tempo não tinha legislação nenhuma, 
para além da legislação directamente ligada ao 
acesso às terras e à construção civil. Mas para 
a actividade, por exemplo, de mediação 
imobiliária não existia lei nenhuma. Toda 
gente poderia ser mediador imobiliário sem 
conhecer as questões legais e outras que isso 
implica. E o exemplo que dou é a lei sobre 
legislação imobiliária que começou a ser 
discutida no ano passa do e somente agora é ue 
o Conselho de Ministros aprovou. 
Portanto a mediação imobiliária assim como a 
promoção imobiliária não têm absolutamente 
lei nenhuma que regula a sua actividade. E 
essa foi uma das motivações para o surgimento 
da as sociação. 

Como é que a APIMA olha para a forma como 
Luanda está a crescer? 
As cidades crescem com base em um plano 
director. 

Que Luanda não tem até agora.
As entidades que lidam com os planos 
directores estão muito relacionadas com a 
arquitectura. E esta questão seria melhor 
colocada à Ordem dos Arquitectos. 
Nós enquanto promotores imobiliários 
tentamos encaixar-nos em to do um 
planeamento urbano que tem que existir. Se 
não existir este enquadramento é um bocado 
ao livre arbítrio de cada um. E não convém 
que seja assim. É bom que haja ordenamento 
territorial. Nós sentimos que é necessário 
colocar um bocado de ordem nisto. Não se 
pode construir no primeiro local que uma 
pessoa entende. Há todo um conjunto de 
estudos prévios que têm de ser feitos e os 



planos de ordenamento é que fazem este 
enquadramento. 
As administrações locais têm a capacidade de 
enquadrar todos os factores que pretendem 
desenvolver para uma determinada região. 
Agora se a direcção é correcta ou incorrecta eu 
não tenho uma opinião formada. 
O que nós achamos é que deve existir um 
ordenamento do território, um planeamento 
urbano, para que nós os promotores 
imobiliários possamos também programar a 
nossa actividade enquanto empresa. 

Luanda tem recebido edifícios enormes que 
chocam de certa maneira com a forma inicial 
de construção da capital. Como é que olha 
para este aspecto? 
Eu não gosto de me debruçar sobre temas que 
não domino. Não sou arquitecta, nem estou 
directamente envolvida com o planeamento 
urbano. Mas é claro que tudo o que é feito tem 
que ter em conta o meio, as pessoas e tem que 
haver uma conjugação do que aconteceu 
naquele espaço. 
Não acho correcto que algo que foi concebido 
para manter uma determinada harmonia e uma 
determina forma, de repente surja um 
elemento para desequilibrar toda a harmonia 
que alguma vez alguém já tinha programado.
Os Planos Directores devem definir quantos 
andares é possível numa determinada área e 
esta tem que ser a base para aceitação de um 
determinado projecto.

Ter uma casa em Luanda é difícil a começar 
pelos preços, que intervenção pode ter a 
APIMA nesta questão?
Temos feito afirmações públicas e produzido 
documentos sobre os preços da habitação. 
Achamos que os preços são extremamente 
elevados. O que é considerado como alta renda 
só o é pelos preços praticados e não pela 
comodidade que as habitações apresentam. 
Temos também dito que as causas destes 
preços elevados são objectivas em alguns 
casos e subjectivas noutros. 
Nas objectivas incluímos o acesso ao terreno. 
Se os terrenos forem extremamente caros, 
pode começar aí a especulação. 

Os materiais de construção. 
Até há bem pouco tempo tudo tinha que ser 

importado. Felizmente que já têm havido 
políticas em tomo da criação de uma 
capacidade interna de disponibilizar materiais 
de construção, mas que ainda não é suficiente 
para a procura de casas que o país tem. Outro 
problema é o preço dos financiamentos. 
Também os prazos dos documentos que nunca 
são cumpridos nas administrações para as 
licenças de obras. São todo um conjunto de 
factores que concorrem para a carestia das 
casas. 
Não podemos continuar a construir casas com 
valores que não têm relação nenhuma com os 
níveis de rendimentos das fanu1ias angolanas. 
Tem que haver uma estreita relação entre os 
rendimentos que os angolanos auferem e os 
preços das casas que são colocadas no 
mercado. 
As reservas fundiárias poderiam ajudar na 
questão dos terrenos.
Cabe aos governos provinciais, direcções 
locais, terem uma dinâmica para informar os 
demais interessa dos, sector empresarial 
privado, fanu1ias e cooperativas em relação às 
formas de acesso a estas áreas. É preciso 
imprimir maior dinamismo nestes espaços, 
porque há vários tipos de habitações que se 
espera que saíam destas reservas fundiárias.
 
Acha que a regulamentação pode contribuir 
para a redução da especulação imobiliária? 
Há aqui um aspecto importante que é a questão 
da oferta e da procura. E esta questão tem um 
efeito muito grande nos preços praticados. Por 
que se tivermos uma grande oferta e a procura 
não for assim tão grande, possivelmente os 
preços poderão baixar. O que é preciso é a 
construção em série de muitas habitações para 
que os preços também baixem.

Os bancos comerciais estão em condições de 
ajudar os cidadãos na compra de casas? 
Não. Acho que os bancos comerciais com a 
natureza de capitais que têm, que são de curto 
prazo, não estão talhados para este tipo de 
produtos.
Há aqui um conjunto de instituições que têm 
que começar a surgir para darem este tipo de 
apoio. 
Desde um mercado de capitais, com capitais 
de longo prazo para quem tem capacidade e lá 
vá concorrer para um financiamento com juros 



com patíveis com os seus rendimentos, assim 
como fundos com uma forte componente 
social que permitam às pessoas de baixa renda 
terem a casa condigna por via da renda 
resolúvel ou por outra via. 

Apesar dos altos preços, a falta de qualidade 
na construção de determinadas casas é uma 
realidade. Acha que isto resulta da pouca 
exigência do nosso mercado? 
Quem constrói deveria construir com 
qualidade. Nos projectos de construção há o 
projecto, o empreiteiro e o fiscal. O fiscal é 
mesmo uma entidade que deveria garantir a 
qualidade que o empreiteiro se propôs a 
construir com base no projecto. Agora 
precisamos de muita fiscalização, de muita 
oferta para as pessoas poderem escolher e de 
muita educação cívica. As pessoas têm 
também que conhecer os seus direitos e saber 
onde exigir e como exigir na negociação de 
contrato, por exemplo. 
É necessário que os clientes sejam os 
principais factores da mudança. Por que 
quando se vai negociar um contrato cada um 
tem que estar ciente do seu papel e neste 
sentido estamos a conversar com o INADEC 
para fazermos uma espécie de cartilha do 
consumidor onde as pessoas têm to do um 
conjunto de informações da quilo que devem 
exigir. Porque quando o número de pessoas 
a exigirem aumentar, os promotores vão ter 
que mudar de comportamento. Não poderão 
continuar a apresentar gato por lebre. 

Fala em condições de habitabi1ida de, acha 
que as casas do zango, por exemplo, têm 
condições? 
Não conheço todos os imóveis daque la zona. 
Mas alguns têm qualidade e há outros que têm 
que melhorar de alguma forma. 

Como é que olha para a participa ção de 
promotores e mediadores estrangeiros que 
operam em Angola? 
Angola não é um país xenófobo. Não se fecha 
a estrangeiros. Tem é que haver um conjunto 
de leis a dizer de que forma é que um 
estrangeiro pode trabalhar no país. Ser 
estrangeiro ou nacional não é o critério. O 
critério é ter uma carteira profissional e tem 
que haver uma entidade do Estado que atribua 

esta carteira profissional. 
Pensamos que para se ter esta carteira seja 
necessário obedecer a um conjunto de 
requisitos entre os quais a formação, que a 
APIMA já começou a fazer. Temos já dado 
formação sobre mediação imobiliária que 
abrange diferentes modelos que focam a 
promoção e a mediação. 
Mas tudo isto ficará esclarecido com a 
regulamentação da lei sobre a promoção e 
mediação imobiliária. 

Está a dizer que esta classe trabalha um 
pouco a seu bel-prazer? 
Há profissionais. Mas também há os que não 
sabem o que é isso. Esta questão legal de certa 
forma choca com os interesses dos promotores 
e até dos compradores devido à falta de 
documentos comprovativos da titularidade do 
terreno por exemplo. 
A lei de terras apresenta um conjunto de 
propriedades e a mais usual é o direito de 
superfície. É com base nisto que os bancos 
funcionam para os financiamentos e reclamam 
com a morosidade na constituição do direito. 
Mas felizmente o Ministério da Justiça já fez 
um trabalho para acelerar o processo 
administrativo e já é possível a constituição de 
notários privativos e com isso o que se 
pretende mesmo é que haja maior celeridade 
na constituição destes direitos. 
Há por exemplo o Guiche Único do Imóvel, 
que num período curto de tempo vai permitir 
que seja constituída a propriedade em causa. 

Se tivesse que aconselhar alguém que quisesse  
comprar uma casa, por onde começava? 
Pelo terreno. Tem que ter título de propriedade 
para não correr o risco de comprar algo que 
não é da pessoa que está a vender. Licença de 
obra, principalmente para aqueles que estão a 
comprar através da planta e fazer-se 
acompanhar de um advogado para a 
negociação do contrato. As pessoas só devem 
assiná-lo quando tudo estiver claro. E podem 
logo acautelar no contrato a assistência pós-
venda para eventual reparação das falhas que 
surjam na habitação. 

Quais são os próximos passos da APIMA? 
Os nossos grandes desafios passam pela 
necessidade de termos um sector imobiliário 



com profissionais comprometidos com uma 
causa, que prestem um bom serviço aos 
clientes e que conduzam negócios com 
segurança. Tudo passa por profissionais bem 
formados. Para que isso aconteça instituímos 
acordos com a nossa congénere portuguesa 
para a for mação de profissionais. Temos 
também trocado experiências com outras 

organizações com mais experiência apostando 
na cooperação internacional. A criação no ano 
passado da associação das imobiliárias dos 
países de língua portuguesa é uma prova disso. 
Vamos continuar a realizar os nossos fóruns 
assim como colaborar na realização das feiras 
do imobiliário. 


